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Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Szakszervezeteink, a Független Egészségügyi Szakszervezet és a Magyar Orvosok
Szakszervezete sajnálattal tapasztalja, hogy a Covid-19 járvány második hullámának kezdetét
éljük. Tudjuk, és fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy a Kormány számos intézkedést tett a
járvány eredményes kezeléséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása érdekében, ugyanakkor
nem tartjuk megnyugtatónak a prevenció, illetve a dolgozók védelme és megbecsülése
érdekében eddig tett lépéseket.
Legsúlyosabb problémának látjuk továbbra is az egészségügyi és szociális szféra
fenyegetően alacsony szakember ellátottságát, és aggasztónak találjuk az ennek javítása
érdekében szükséges intézkedések teljes hiányát. Az egészségügyi- és szociális
ellátórendszer alkalmazottainak száma csaknem 20 ezer fővel csökkent 2020. első felében, ezen
belül több mint 8 000 fővel az egészségügyben. Továbbra is 8 000 fő feletti a 65 év feletti
foglalkoztatottak létszáma, akiket a járvány idején védeni kellene. Azonban már az első hullám
idején súlyos ellátási hiányosságokhoz vezetett ezen idős dolgozók munkakörből való
kiemelése, ennek megismétlése beláthatatlan következményekkel járna az egészségügyi és
szociális szférára, helyettesítésük a rendkívül alacsony dolgozói létszám miatt gyakorlatilag
nem megoldott. Mivel a fizikális távolságtartás nem kivitelezhető az egészségügyi- és szociális
intézményekben, minden igyekezet ellenére is várható a dolgozók megbetegedése, karanténba
kerülése, mint ahogyan ezt már most is tapasztaljuk, ami az egyébként is alacsony dolgozói
létszám pályaelhagyás vagy külföldre vándorlás miatti további csökkenéséhez fog vezetni.
Mindezek megelőzése érdekében kérjük Miniszterelnök Úr sürgős intézkedését a
következőkben:
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•

A 2020. novemberre és a 2022-re tervezett szakdolgozói béremelések előre hozatala
2020. szeptemberre, illetve 2021. januárra. A szakdolgozói bértáblák kiterjesztése
minden közfinanszírozott egészségügyi szakdolgozóra.

•

Az orvosi alapbérek azonnali megemelése a Magyar Orvosi Kamara bértáblája alapján
a hálapénzre vonatkozó szabályok egyidejű korlátozásával. A megemelt alapbér mellett
a teljesítménybérezés törvényi szabályozásával.

•

Az alapellátáson belüli praxis-finanszírozás azonnali megemelése olyan szintre, hogy
az emelt szakdolgozói és orvosi bérek kitermelhetővé váljanak.

•

A szociális ágazatban dolgozó alkalmazottak 50%-os azonnali alapbér emelése, az
egészségügyben megítélt 500 000 Ft egyszeri jutalom kifizetése az itt dolgozók részére
is.

•

A szociális bentlakásos intézmények gondozói és ápolói munkakörben dolgozók és a
Covid-19 fertőzött betegek ellátásában közvetlenül résztvevő egészségügyi dolgozók
részére az alap órabérük 180%-ának megfelelő órabér megállapítása.

•

Intenzív képzési programok az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók részére a
Covid-19 betegek gyógyítása, ápolása érdekében /új eszközök alkalmazása, terápiák,
munkavédelem, védőeszközök helyes használata/.

•

Intenzív munkaerőtoborzás indítása a kapacitások növelése érdekében és az egyéb
ágazatokból visszatérő dolgozók számára támogatott, szakmai ismereteiket felfrissítő
képzések tartása. /Ma az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők száma jelentősen
meghaladja a szakmában működési engedéllyel rendelkező és ténylegesen dolgozó
személyek számát. A végzettséggel rendelkező, de az ágazaton kívül dolgozók nagy
része versenyképes bérezés és kedvezőbb feltételek esetén szívesen visszatérne a
szociális- és betegellátásba. A jelenlegi helyzet számos intézményben ezt szükségessé
tenné/.

•

Pozitívnak tartjuk a kórházakban, szociális ellátó intézményekben bevezetett
korlátozásokat, azonban a dolgozók még mindig nagy számban viszik be a fertőzést
ezekbe az intézményekbe, tehát ezen a téren is további intézkedéseket tartunk
indokoltnak, úgy, mint a dolgozók rendszeres, ingyenes szűrése, a védőeszközök
biztosítása nemcsak a járvánnyal érintett betegeket gyógyítók esetén, a közös
helyiségekben való egyidejű részvétel korlátozása, és a védőeszközök használatának
szigorúbb szabályozása.

•

A munkaerő megtartásának és toborzásnak további lényeges feltétele lenne, hogy a
továbbiakban ne születhessenek meg olyan, az egészségügyi dolgozók alapjogait súlyos
mértékben korlátozó intézkedések, mint amilyenekkel a járvány első hulláma során
szembesültünk, ideértve a külföldre utazási tilalmat, illetve az egyes munkáltatók által
a másodállások korlátozására történő kísérleteket.
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Az egészségügyi ágazatban tevékenykedő szakszervezetek vezetőiként határozottan
kérjük, hogy a Kormány haladéktalanul kezdjen konzultációt a dolgozói
érdekképviseletekkel az egészségügyi és a szociális ágazatot érintő döntések előkészítése,
meghozatala kapcsán!

Budapest, 2020. szeptember 5.
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